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BADANIE RASIZMU: PROBLEMy METODOLOGICZNE

 WPROWADZENIE: PERCEPCJA SPOŁECZNA PODZIAŁÓW BIOLO-
GICZNyCH

Postrzegane różnice biologiczne bywają szeroko stosowane jako narzędzia 
w budowaniu międzyetnicznych dystansów, kategoryzowaniu ludzi na „swoich” 
i „obcych”. Myślenie o fizycznych różnicach między ludźmi sięga w najgłębsze 
pokłady naszego pojmowania „innego”: i tego odbieranego jako bardzo odmienny 
i tego stosunkowo bliskiego. Wśród podziałów społecznych uniwersalnie związa-
nych z odmiennościami biologicznymi są te dotyczące płci, wieku i – last but not 
least – „rasy”. Są to podziały między ludźmi, czysto biologiczne w swej istocie, 
choć posiadające daleko idące konsekwencje kulturowe, „substancjonalne”, (Os-
sowski 1966; Dollard 1937; Beteille 2004). Kulturowe następstwa tych podziałów 
są ogromne; zarazem ogromna jest rola mechanizmów kulturowych w kreowaniu 
wizji społecznej tych kryteriów podziału oraz ich funkcjonowania w społeczeń-
stwach. W pewnej perspektywie nie jest ważne to, że w różnych kulturach różnie 
się definiuje męskość i kobiecość, dzieciństwo, młodość i starość czy obowiązu-
jące relacje między osobami młodymi i starszymi. Nie ważne jest też, że różnie 
kształtuje się stosunki między ludźmi różniącymi się rasowo (fizycznie). Ważne 
jest, że wszędzie te (a w każdym razie co najmniej te) różnice biologiczne są 
powszechnie dostrzegane i jakoś kulturowo „przerabiane”, naznaczane, aktuali-
zowane. Wszędzie ludzie siebie wzajemnie opisują w kategoriach biologicznych 
takich jak płeć, wzrost, waga, budowa kostna, rysy twarzy, kolor skóry, kształt 
włosów i ich kolor, motoryka. Niektóre różnice są nie tylko dostrzegane, ale też 
nadawany jest im pewien społecznie istotny sens. Niektóre różnice dostrzegane 
przez badaczy zjawiska są społecznie ignorowane i nie ma wątpliwości, że ciągle 
obracamy się na poziomie kultury, a więc sposobów postrzegania, porządkowa-
nia, symbolizowania, ale odnoszącego się do cech człowieka, które nie są jego 
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cechami konwencjonalnymi, jakby to określił Ossowski, czy inaczej – cechami 
z wyboru. Wybory w tych sprawach nie należą do nas, nie mamy na te własne 
cechy wpływu. Dlatego to postawy wobec tych w gruncie rzeczy niekontrolo-
wanych przez człowieka substancjonalnych zróżnicowań między ludźmi mogą 
być – i w rzeczywistości są – źródłem niewiarygodnych cierpień, kiedy się stają 
podstawą stygmatyzacji, dyskryminacji, naznaczania. To te skutki społeczne wy-
dobywania różnic fizycznych między ludźmi nazywamy rasizmem. Trzeba pod-
kreślić, że nie samo odnotowywanie odmienności prowadzi do rasizmu; postrze-
ganie odmienności fizycznej może być źródłem zachwytu lub obojętności. Jak się 
powszechnie definiuje, rasizm to zespół poglądów głoszących tezę o nierówności 
ludzi, a wynikająca z nich ideologia przyjmuje wyższość jednych ras nad innymi. 
Dlatego to badanie rasizmu – postaw i wyobrażeń prowadzących do tego rodzaju 
działań uznać trzeba za szczególnie ważne społecznie i posiadające poważne re-
perkusje natury etycznej. Rasizm, pojęcie silnie nacechowane negatywnie, zawie-
ra w sobie zawsze z jednej strony odczucia, postawy, zachowania osób, które te 
postawy i zachowania przejawiają, a z drugiej strony odczucia, postawy i zacho-
wania tych, wobec których przejawy rasizmu są kierowane. Gdyby nie było tych 
drugich, zapewne w ogóle nie można byłoby mówić o rasizmie. To w gruncie 
rzeczy motywacja etyczna, skupienie się na określonych wartościach, wyzna-
cza pojęcie rasizmu.

Może właśnie z tych powodów badanie wszelkich uprzedzeń związanych 
z cechami biologicznymi, a węziej – przejawów rasizmu, głęboko uwikłanych 
w zmienne kulturowo postrzeganie różnic fizycznych (biologicznych) między 
ludźmi, piętrzy rozliczne trudności. Są to trudności wynikające z (1) niejedno-
znaczności problematyki i sposobów rozumienia rasizmu, (2) z jej trudnej opera-
cjonalizacji i (3) z psychologicznych barier w jej badaniu, związanych z relacją 
badacz-badany. Tym trzem aspektom trudności w badaniach nad rasizmem po-
święcam ten artykuł.

NIEJEDNOZNACZNOŚĆ PROBLEMATyKI RASIZMU 

Do istoty rasizmu docierać możemy badając albo tych, którzy te postawy mogą 
mieć, albo tych, którzy są przedmiotem tych postaw. W związku z tą dwoistością 
materiału badawczego pojawia się zasadnicze pęknięcie w rozumieniu podstawo-
wego pojęcia. 

Za przejawy rasizmu uznawane bywają bardzo rozmaite przejawy myślenia 
i zachowania. Pojmowanie tego, co się mieści w pojęciu rasizmu w dużej mierze 
wiąże się z tym, kto dokonuje tego rozróżnienia. Inaczej jest definiowany rasizm 
wśród tych, którzy rasistowskich wypowiedzi i zachowań doświadczyli jako ofia-
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ry rasizmu, a inaczej ci, którzy nie mają – przynajmniej chwilowo – powodu oba-
wiać się o takie przykre sytuacje�. 

W przypadku osób szczególnie na przejawy rasizmu narażonych zakres za-
chowań, które się im jawią jako rasistowskie jest, jak wskazują badania, o wiele 
szerszy niż u tych innych, którzy takich doświadczeń nie mają. Tak na przykład 
za przejaw rasizmu, a w każdym razie za zachowanie nieprzyjemne i ewidentnie 
związane z odmiennością fizyczna jest wszystko to co wskazuje na dostrzeganie 
tych różnic: jest to „patrzenie”, „gapienie się”, „oglądanie”, „wpatrywanie się”, 
„przyglądanie się”, które często przez osoby, wobec których takich zachowań nie 
należy się spodziewać, są odbierane jako być może niegrzeczne czy niestosowne, 
ale niekoniecznie związane z uprzedzeniami rasistowskimi. Podobne poszerzenie 
stosunku do potocznie przyjmowanego rozumienia rasizmu znajdujemy w nastę-
pującym przypadku. Jeden z moich rozmówców, lekarz w średniej wielkości mie-
ście pochodzący z Ghany, oburzył się na program telewizyjny, w którym prezenter 
przedstawiając sportowców nazwał jednego z nich czarnoskórym. Oznaczało to 
w jego odczuciu, że jego kolor skóry jest dla odbiorców programu ważny, że się 
w jakichś kategoriach szczególnie liczy. Wystąpił na drogę sądową. O zakończe-
niu sporu nie dowiedziałam się, ale sprawa została wszczęta.

Mówienie o rasizmie, gdy doświadczyło się go samemu jest zupełnie czymś 
innym niż rozważanie zjawiska, które się ogląda zewnętrznie. W tym przypadku 
ujawnia się z całą mocą rozróżnienie między zjawiskami typu emic i rzeczywi-
stością typu etic. Badacz nie będzie (tak jest w każdym razie zwykle) podzielał 
przeżyć i przemyśleń, które ma za sobą i które podczas badania (swobodnego 
wywiadu) uruchamia badany. Przypadkiem wyjątkowym i wymagającym osobnej 
uwagi, na którą tu nie ma miejsca, jest sytuacja badacza insidera, na przykład tzw. 
antropologa tubylczego.

POZyCJA BADACZA WEWNĘTRZNEGO I ZEWNĘTRZNEGO

Alford A. young (2004) przedstawia dwa stanowiska w badaniach etnogra-
ficznych (nie tylko dotyczących percepcji rasy i rasizmu): klasyczny i opozycyjny 
wobec niego. Klasyczne stanowisko wywodzi się według younga z początków 
badań terenowych i opiera się na założeniu, że badacz jest zawsze obcy wobec ba-
danych, a nawet powinien być obcy wobec badanych. Nawet zawarcie z badanymi 
znajomości w trakcie badań i uczestnictwo w ich życiu nie powodują całkowitego 
zatarcia granicy. Badacz pochodzi z zewnątrz i zawsze, prędzej czy później, tam 
wróci, badani pozostaną tu, gdzie są. To stanowisko zostało zakwestionowane na 
gruncie badań nad zróżnicowaniem rasowym w latach 60., kiedy to czarni działa-

� Zaznaczam, że nie chciałabym, iżby nam się świat zaczął dzielić na ofiary rasizmu i rasi-
stów.
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cze społeczni zaczęli krytykować studia nad tą problematyką podejmowane przez 
białych. Wtedy narodził się paradygmat mówiący, że najlepszym badaczem jest 
„swojak” (insider), który wyrósł w badanej grupie, dobrze ją zna, posiada kompe-
tencje kulturowe (np. zna slang i realia życia) i jest bezwzględnie odbierany jako 
„swój”. young podchodzi z dystansem do tego ostatniego stanowiska, co uzasad-
nia własnymi doświadczeniami w badaniach nad mobilnością społeczności afro-
amerykanów w USA. Zauważa, że mimo że jest czarnym, to trudniej mu zebrać 
dobry materiał nawet jeśli traktowany jest przez badanych jak swój i nawet jeśli 
porozumiewa się z nimi dialektem. Jednakże gdy w trakcie badania docierał do 
sedna ich poglądu na kwestie mobilności społecznej, oni automatycznie i wręcz 
odruchowo odwoływali się do wiedzy potocznej i uważali, że niczego nie muszą 
mu wyjaśniać, ponieważ on (badacz) „przecież jest ich i takich rzeczy nie trzeba 
mówić”. Stąd w kwestiach kluczowych kwitowali pytania stwierdzeniami „wiesz 
jak jest”, „jak to w życiu”, „tak już bywa”, albo reagowali po prostu śmiechem, 
gestem czy mrugnięciem oka. Wszelkie próby indagowania kończyły się niepo-
wodzeniem, ponieważ badani uważali, że żartuje sobie z nich, skoro próbuje im 
wmówić, że nie wie tego, o co pyta. Stąd young konkluduje, że dużo lepiej gdy 
badani postrzegają badacza jako obcego, bo choć mogą być wtedy bardziej na 
niego zamknięci, to jednocześnie przykładają większą wagę do wyartykułowania 
i lepszego określenia własnego stanowiska.

Doświadczenia younga, a także moja współpraca z „tubylczymi antropologa-
mi” na terenie Syberii wskazują na to, że badanie „od wewnątrz” i badanie „od 
zewnątrz” bezwyjątkowo mają też swoje ograniczenia, a w każdym razie daje 
odmienne efekty. Dotyczy to w szczególny sposób badań nad problematyką psy-
chologicznie „trudną”, „drażliwą”, „bolesną” dla badanych, a w przypadku badań 
„od wewnątrz” także dla badacza. Musimy się więc liczyć z tym, że problemy te 
mogą się pojawiać w przypadku badania rasizmu.

Pamiętać trzeba, że nigdy badacz nie jest przezroczysty tak jak nieprzezroczy-
sta jest sytuacja wywiadu. Ruth Frankenberg (2004) porusza kwestię „białości”, 
czy raczej „bycia białym”. Jej zdaniem aż do lat 80. XX w. „białość powszech-
nie uznawana była w badaniach społecznych za odpowiednik bycia neutralnym 
i obiektywnym w odróżnieniu od bycia „kolorowym”, które postrzegano jako 
świadectwo bycia nieobiektywnym i zaangażowanym w problem rasowy. Fran-
kenberg argumentuje, że postrzeganie bycia białym w kategoriach neutralności 
jest błędne, ponieważ biel to też kolor taki sam jak czarny czy żółty. Stąd uważa, 
że „bycie białym” to konstrukt ideologiczny mający uczynić z białych arbitrów 
w kwestiach społecznych (zwłaszcza rasowych) rozstrzygających o prawomoc-
ności konkretnych żądań. Wiąże się to z uczestnictwem we władzy i pozycji skie-
rowanej na obronę swojej uprzywilejowanej sytuacji przez białych. Autorka więc 
kwestionuje neutralność każdego badacza, kładąc nacisk na szczególne uwikłania 
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społeczne i polityczne „białego” badacza. Efekt badania w dużej mierze zależy 
także od bardzo zindywidualizowanej relacji badacz-badany. 

DANE EMPIRyCZNE I INTERPRETACJA BADACZA

Przejście od „nagich” faktów, „czystych” danych empirycznych do interpre-
tacji jest procesem, które kiedyś wydawał się jednokierunkowy. Dziś po pierw-
sze kwestionujemy istnienie „czystych danych empirycznych”, „gołych faktów”, 
a przejście od szeroko rozumianej obserwacji rzeczywistości do jej interpretacji 
ujmujemy częściej w kategoriach zwrotności (Hastrup 2004).

Spróbujmy przyjąć analityczną postawę wobec naszego własnego rozumowania, 
wnioskowania i analizowania wypowiedzi, na podstawie których budujemy sobie 
obraz rzeczywistości społecznej, a ściślej badanego aktualnie jej fragmentu – po-
staw rasistowskich w obrębie społeczeństwa polskiego. Dostajemy zapis rozmo-
wy – wypowiedzi w obecności, i to aktywnej obecności, badacza. Wypowiedzi są 
mniej lub bardziej bezpośrednio sprowokowane lub wydają się niesprowokowane. 
Założyć powinniśmy, że każda wypowiedź badanego podczas wywiadu (mam tu 
na myśli oczywiście swobodny wywiad narracyjny) jest w jakimś stopniu sprowo-
kowana. Prowokacją jest sama sytuacja wywiadu – ktoś nawiązuje kontaktzwra-
cając się do określonej osoby jako do badanego, ktoś pyta o coś, co go interesuje, 
wprowadza tematy, terminy, pojecia. Ponadto ten ktoś nie jest przezroczysty, ma 
określone cechy biologiczne (wiek, płeć, przynależność rasową), a także wiele cech 
społecznych: przynależność narodową, należy do kategorii intelektualistów itd. 

Trzeba też zauważyć pewną komplikację metodologiczną: badany odpowiada 
na pytania takie, jakie pod wpływem sformułowania badacza powstają w jego 
umyśle. Zapis wywiadu jest maleńką częścią świata, która uchyla jedynie rąbka 
tajemnicy rzeczywistości.  

Weźmy za przykład pewien typ wypowiedzi i moją ich interpretację. Jej koń-
cowym wynikiem jest sformułowanie: Osoba, która doświadczyła rasizmu ak-
tywizuje nie tylko wspomnienie faktów czy wydarzeń, gdy pytamy na przykład 
o szczególnie przykre doświadczenia w czasie pobytu w Polsce. Uruchamia także 
cały kokon refleksji, racjonalizacji, wyjaśnień, które sobie zbudowała i które chro-
nią ją przed lekceważeniem, pogardą, pozycjonowaniem, kategoryzacją i obcoś-
cią otaczającego środowiska społecznego”.. Na jakiej podstawie wypowiadam to 
zdanie? W poniższym paragrafie prześledzę tok własnego rozumowania.

KOKON WyJAŚNIEŃ CZy UROJENIE 

Od 1996 roku prowadziłam regularne zbieranie danych jakościowych (wy-
wiadów oraz obserwacji imprez publicznych z udziałem cudzoziemców) dotyczą-
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cych doświadczeń, jakie w trakcie pobytu w Polsce mają Afrykanie, którzy długo 
mieszkają w naszym kraju. Chciałam tu przytoczyć niektóre reakcje moich bada-
nych, wśród których byli uczniowie o czarnym kolorze skóry, dzieci małżeństw 
transnacjonalnych, a także dorośli imigranci z Afryki. Uzyskane informacje do-
starczają nie tylko danych o konkretnych sytuacjach, w których zdarza się moim 
rozmówcom odczuwać manifestowaną po stronie Polaków obcość, a nawet wro-
gość na tle rasowym, ale także – co mnie obecnie szczególnie interesuje – dostar-
czają materiału do rozważań na temat problemów natury metodologicznej, które 
powstają wówczas, gdy chcemy badać klasyczną techniką jakościową wywiadu 
swobodnego problem postaw rasistowskich, uprzedzeń dotyczących rasowych, fi-
zycznych różnic między ludźmi.

Nie ma wątpliwości, że jednym z ważnych składników obrazu Polski jest 
u mieszkających w Polsce cudzoziemców ich wizerunek relacji z Polakami. Nie 
przypadkiem dla badanych Afrykanów mieszkających w Polsce są one ważnym 
elementem ich samopoczucia w naszym kraju, a wypowiedzi na te tematy stano-
wią znaczną część rozmów. Są to wypowiedzi nie tylko wyraźnie sprowokowane 
pytaniami, ale także spontaniczne, co świadczy o tym, że nie stanowią artefaktów. 
Jednakże przyjrzenie się konkretnym wypowiedziom badanych, ich kontekstowi, 
uwikłaniom w sytuację badawczą, a także analizie rozumowania badacza, który 
następnie wypowiedzi te interpretuje, wskaże na to, że przekład rzeczywistości 
emic na rzeczywistość etic jest wielką rewolucją. Jest zmianą sceny, scenografii, 
oprawy muzycznej sztuki. Antropolog czy socjolog chce zrozumieć, a robi to przy 
użyciu własnych zasobów kulturowych, w czym mieści się też jego kulturowo 
naznaczona wiedza naukowa. Antropolog czy socjolog chce wyjaśniać – jego go-
towe prawa i mechanizmy także należą do jego zasobu kulturowego. Czy chce czy 
nie chce – a oczywiście nie chce – musi się zanurzyć nie tyle w doświadczeniach 
badanego, co jest właściwie niemożliwe, ile we własnym zasobie wiedzy. Tak też 
postępuje badacz rasizmu. Tak też postępuję i ja w poniższym fragmencie tekstu.

Pan A., pochodzący z Afryki, na pytanie o to, jak się czuje wśród Polaków, 
odpowiada:

Różnie, to znaczy, tutaj nie mogę powiedzieć, ogólne tak, jak jestem w rodzinie, 
jak jestem ze szwagrem, to czuje jak jeden z nich, owszem tak. Ale są momenty, 
kiedy jestem gdzieś, i spotkam po prostu negatywne podejścia, osoba którą spot-
kam…

Rozmówca komunikuje w warstwie informacyjnej wypowiedzi różnice sytua-
cyjne samopoczucia; stosunki rodzinne różnią się od czasem nieprzyjemnych bar-
dziej oficjalnych. Zwraca moją uwagę forma wypowiedzi, w której pewne słowa 
nie są wypowiedziane jako słowa tabu – może zbyt bolesne, może trudne psycho-
logicznie do wypowiedzenia. 
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Pan O., również Afrykanin, któremu zadaję podobne pytanie, przechodzi 
w gruncie rzeczy na inny temat – ujawnia swoją warstwę ochronną – tłumaczenie 
całej sytuacji, które czyni przeżytą sytuację łatwiejszą:

Byli pijani, ale to takie chuligany, które trudno opisać… że człowiek nie wiele 
może zrobić. Ja później patrzyłem na to, że to są te, te wyrzutki społeczne.

W zacytowanych wypowiedziach dostrzegam pewien mechanizm. Ważny 
jest przejawiający się w nich określony sposób psychologicznego radzenia sobie 
z rasistowskimi wypowiedziami lub zachowaniami. Przypisuję więc rozmówcy 
pewien sposób podświadomego poszukiwania adaptacji do warunków społeczeń-
stwa polskiego. W podobnym duchu snuję dalszą interpretację, do której skłaniają 
mnie wypowiedzi kolejnych badanych.

Inny Afrykanin na tak samo zadane pytanie, czyli pytanie o samopoczucie 
w Polsce, odpowiada: 

„często, często w tej chwili nie, nie ja mówię od momentu jak przyjechałem do 
Polski do dzisiaj, jest dużo poprawne…” 

Pan M. mówi o latach osiemdziesiątych w Polsce: 

„to rzeczywiście były czasy, kiedy było mało czarnych w Polsce i pamiętam jak 
się ludzie gapili, ale ja raczej traktowałem to jako ciekawostka dla nich, więc nie 
miałem, nigdy nie, akurat mi wtedy w ogóle nie przychodziło do głowy, że ktoś… 
mogło być zupełnie inaczej, jakieś podteksty, czy coś… yy”. 

Uwagę badacza przykuwa w tym momencie nie tylko warstwa opisowa, ale 
i forma wypowiedzi. Teraz zwracam uwagę na zupełnie inny, pozafaktograficz-
ny aspekt rozmowy – na kształt tej wypowiedzi. Podkreślam, że to jest temat, 
przy którym wypowiedź się rwie, zdania są niedokończone, jakby celowo urwane. 
Zaznaczyć trzeba zarazem, że pan M. dysponuje znakomitą znajomością języka 
polskiego i posługuje się nim swobodnie. W moim odczuciu w powietrzu ota-
czającym badacza i badanego krążą te same myśli; podejrzewam, że są to myśli 
o różnicy koloru skóry, które też dzielą badacza i badanego, o różnicach, które, 
jak obydwoje wiemy, są przez pewną część społeczeństwa traktowane jako źródło 
nieprzekraczalnego dystansu, przez innych ignorowane, a przez wszystkich do-
strzegane, odnotowywane. Badacz wie, że to też wie badany, a badany wie, jak się 
domyślam, że to wie też badacz. Narzuca mi się też podejrzenie, że rasizm jest tak 
tabuistyczny, że rozmówca nie jest w stanie się przełamać i mówić otwarcie o ra-
sistowskich reakcjach Polaków. Pod koniec rozmowy, kiedy wydaje się bardziej 
rozluźniony mówi podobnie, choć bardziej konkretnie: 
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„… jak ktoś się odróżnia, to znaczy bycie obcym jest napisane na, na, na czole, 
no to wiadomo, że zawsze są, są(…) Nie, ja akurat w mojej, swojej sytuacji takiej 
prywatnej, takiej jaka mam no to nie, bo to ja jednak… Natomiast, jakby, nie jak-
by pierwsze lata, no to tak, to parę rzeczy…” Przyglądam się tym fragmentom, 
słowom, na których wypowiedź się urywa i gdzie rozmówca nie kończy zdania, 
wstrzymuje się – domyślam się, że się wzdraga – użycie określonych słów, zwro-
tów. Wypowiedź ta skłania mnie do poszukiwania spraw, o których „się nie mówi” 
albo „się nie mówi głośno”, albo też mówić jest trudno. 

A trudności wynikają albo z tabuistycznego charakteru pewnych słów czy te-
matów, albo z oporów psychicznych – przykrych skojarzeń, tak bolesnych, że nie 
chce się ich dotykać. Rozmówca enigmatycznie mówi o „tym”, jest jakieś „to”, 
którego nie nazywa się po imieniu. Słowa innego informatora wskazują na pe-
wien stopień i rodzaj autorefleksji; rozmówca wprost tłumaczy, jaki ma stosunek 
do rasistowskich zaczepek i ludzi, którzy się tak zachowują: „Ja nie skupiłem 
się nad tym, bo to strata czasu”. W następnych fragmentach rozmowy widzę już 
proces budowania tego, co wcześniej nazwałam kokonem obronnym. Pojawia się 
postawa obronna w postaci indywidualizacji obcego i jego postaw wobec osoby 
odmiennej rasowo: 

„spotkałem Kowalskiego wariata, no to co, także generalnie nawet rozmowa 
o tym, nie wiem czy coś daje tak naprawdę, bo jak świnia wychodzi z domu 
z zamiarem kogoś tam po drodze, ja spotkałem czarnego, to już wiadomo, że 
łatwiej, bo w jego umyśle to nie będzie żadnych konsekwencji skoro nie to i tak 
dalej, ale jak mnie nie spotka, to spotka drugiego Polaka i też się na nim, prawdo-
podobnie tylko słownictwo będzie inne ale nastawienie do drugiej osoby będzie 
takie samo”. 

Badany poddaje refleksji, analizuje, daje wyjaśnienie, które – w moim, bada-
cza, odczuciu – odwraca od własnej osoby poczucie winy czy niższości; Tworzy 
w ten sposób poczucie dystansu do zaistniałej sytuacji i tworzy podstawę do bu-
dowania nawet poczucia wyższości. Choć sposób mówienia o przejawach rasizmu 
wśród Polaków jest w wypowiedziach mieszkających w Polsce Afrykanów prawie 
zawsze nerwowy, nie znaczy to, że temat ten się nie pojawia samorzutnie, sponta-
nicznie, bez prowokacji ze strony badaczki. Również w chwili, gdy pada pytanie 
o to, jak rozmówca reaguje na złe opinie o Polakach za granicą, odpowiedź skręca 
niepostrzeżenie na tory rasizmu, tym razem wzajemnego: 

„A to nie trzeba być za granicą, tutaj wśród kolegów, bo cudzoziemcy też dużo 
krytykują. Czasami to ma sens, ale ja rozmawiam z kolegami to wszyscy też bro-
nią, bo to bo to są jakby rasizmy między białymi a czarnymi, a przecież czarnymi 
też takie rzeczy są”. 
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Nie tylko więc wśród Polaków pojawiają się postawy rasistowskie, rozmówca 
próbuje w ten sposób złagodzić swoje poprzednie i następne słowa.

INTERSUBIEKTyWNOŚĆ I RÓŻNICA: DyLEMAT ANTROPOLOGA

W analizie każdej sytuacji społecznej zakładamy pewien zakres intersu-
biektywności łączącej badacza i badanego. W zasadzie ma rację Jean-Pierre 
Olivier De Sardain (1999), że nie zbudujemy obrazu rzeczywistości społecz-
nej w ramach odmiennej kultury na zakładaniu dystansu, ale na poszukiwaniu 
podobieństw. Dotyczy to także badania rasizmu. Badanie rasizmu przy użyciu 
techniki jakościowej wywiadu swobodnego narracyjnego z jednej strony musi 
brać pod uwagę pewien zakres kulturowej odmienności dzielącej badacza i ba-
danego, ale także znaczny zakres identyczności, wynikającej zarówno z uniwer-
salności międzyludzkiej, z globalizmu kulturowego oraz z okresu wzajemnych 
kontaktów kulturowych (na przykład okres imigracji). Zarazem też musi brać 
pod uwagę wskazaną wyżej różnicę w sytuacji społecznej i psychologicznej ba-
dacza, który – czy tego chce czy nie chce – z racji badania stawia się w pozycji 
władczej, narzucającej sytuację badania. To badacz przychodzi do badanego, to 
on ma spełnić jakieś zadanie, w którym rozmówca-badany jest pomocnikiem, 
żeby nie powiedzieć – narzędziem. Tego aspektu badania w zasadzie nie można 
wyeliminować, chyba że się zastosuje pewną strategię – wyjście, które ujawnię 
na końcu artykułu. 

PROBLEM Z OPERACJONALIZACJą POJĘCIA

Odwołam się też do różnych pomysłów docierania do pewnych aspektów 
myślenia rasistowskiego, które zostały zastosowane w kilku badaniach ilościo-
wych, prowadzonych przeze mnie i mój zespół badawczy w Instytucie Socjolo-
gii Uniwersytetu Warszawskiego. W tym przypadku nie ważna jest aktualność 
wyników, które opisują społeczeństwo polskie w latach czasem dość odległych. 
Chodzi mi obecnie o zreferowanie metody, zastosowane pomysły badawcze, 
które z latami bynajmniej nie tracą na aktualności. Głównym przedmiotem ana-
lizy będą te metodologiczne pomysły, a nie diagnoza rzeczywistości społecznej 
– empiryczne wyniki poszczególnych badań. Będę obecnie śledziła kolejne po-
mysły operacjonalizacji – poszukiwania obserwowalnych wskaźników myślenia 
w kategoriach różnic i związków biologicznych, leżących, w moim przekona-
niu, u podstaw zjawiska rasizmu. jednym ze sposobów badania dystansów spo-
łecznych jest trafianie do postrzeganych i waloryzowanych różnic o charakterze 
biologicznym. Jest to poszukiwanie różnych aspektów inkluzywności i eksklu-
zywności badanego społeczeństwa. W referowanym poniżej przypadku społe-
czeństwa polskiego.
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POSIADANIE JEDNEGO Z RODZICÓW NARODOWOŚCI POLSKIEJ

Pewną drogą docierania do poczucia różnicy, dystansu, odmienności jest dą-
żenie do zbadania reguł rządzących inkluzywnością i ekskluzywnością zbiorowo-
ści. Jednym z aspektów inkluzywności i ekskluzywności zbiorowości etnicznej 
jest miejsce, jakie grupa ta wyznacza w strukturze swojej tożsamości związkom 
biologicznym. Urodzenie się z rodziców Polaków ma sens wyraźnie biologiczny. 
Jest to czynnik należący do kategorii predestynujących, związany najsilniej z ar-
chaicznym modelem wspólnoty opartym na rzeczywistym lub mitycznym (wy-
obrażeniowym) pokrewieństwie. Trzeba też zauważyć, że odwróceniem poczucia 
wspólnoty biologicznej jest poczucie obcości, oparte na tym kryterium. Badanie, 
do którego wyników obecnie się odwołuję2, a którego jednym z celów było opisa-
nie konstrukcji polskości tak jak ona funkcjonuje w świadomości potocznej spo-
łeczeństwa polskiego (Nowicka 1990a, Nowicka 1996) dotyczyło ustosunkowa-
nia się badanych do 10 cech, które wydają się funkcjonować jako ważne kryteria 
polskości. Było to 10 kryteriów konstruujących tożsamość polską w świadomości 
potocznej Polaków. Zajmę się teraz tylko jednym z nich, wyrażonym w pytaniu, 
które dotyczy posiadania rodziców narodowości polskiej.)* Główna część pyta-
nia brzmiała: „Gdybyśmy mieli kogoś uznać za Polaka, to co byłoby ważne, a co 
mniej ważne?”, a jedno z uszczegółowień proponowało do rozważenia: „posiada-
nie co najmniej jednego z rodziców narodowości polskiej”. Dla ogromnej więk-
szości Polaków kontynuacja biologiczna wydaje się ważna dla ustalenia polskiej 
przynależności narodowej. Jak wskazują wyniki referowanego badania, kryterium 
biologicznej kontynuacji (gdy bierzemy pod uwagę odpowiedzi „bardzo ważne”) 
zajmuje w rankingu wśród wymienionych 10 elementów polskości (po następu-
jących: „poczucie, że się jest Polakiem”, „znajomość języka polskiego” i „znajo-
mość kultury i historii polskiej”). Jeśli weźmiemy pod uwagę odpowiedzi „bardzo 
ważne” i „raczej ważne”, to grupa ta rośnie do 81% badanych. Warte przypo-
mnienia są rozkłady tych deklaracji wśród różnych kategorii społecznych. Wśród 
różnych kategorii wykształcenia rozkład odpowiedzi jest zróżnicowany, ale by-
najmniej nie jest tak, jakbyśmy się mogli spodziewać, bo osoby z wykształceniem 
wyższym lub pomaturalnym na element ten wskazują najczęściej (87%). Ci z nie-
pełnym podstawowym, podstawowym, zasadniczym zawodowym lub niepełnym 
średnim wykształceniem wskazują na konieczność posiadania co najmniej jedne-
go z rodziców narodowości polskiej jako kryterium polskości rzadziej – 80%. Ci 
ostatni też najczęściej dają odpowiedź „trudno powiedzieć” (5,6% odpowiedzi). 
Wraz ze wzrostem wykształcenia do zera maleje odsetek odpowiedzi niezdecydo-

2 Badanie nosiło tytuł: „Polacy a inni” i zostało przeprowadzone po raz pierwszy w 1988 r. i na-
stępnie było w różnych wersjach powtarzane w różnych latach. Jego fragmenty ostatni raz znalazły 
się w badaniu OBOP w 2008 roku.
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wanych. W zasadzie jednak społeczeństwo polskie jest słabo zróżnicowane w za-
kresie opinii na temat istotności czynnika biologicznego w ustalaniu tożsamości 
narodowej. Potwierdzałoby to przekonanie Tadeusza Łepkowskiego (Łepkowski, 
1989), który „poczucie wspólnoty krwi, pochodzenia” wymieniał wśród konstytu-
tywnych elementów polskości w okresie drugiej połowy XX wieku. 

Patrząc z punktu widzenia poglądów na odmienności biologiczne między 
ludźmi i ich konsekwencje społeczne, warto też rozważyć sytuację, gdy tylko jed-
no z rodziców jest Polakiem. Omawiane pytanie mówiło o „co najmniej jednym 
z rodziców narodowości polskiej” i nie wiemy jaka część badanych miała na my-
śli sytuację, gdy tylko jedno z rodziców jest Polakiem i gdy oboje są Polakami. 
Wprowadzamy w ten sposób problematykę potomków związków rasowo czy et-
nicznie mieszanych. Przypomnijmy, jak Ossowski wskazywał, że ten sam „pro-
cent krwi” grupy, z którą się człowiek identyfikuje, nie zawsze w równej mierze 
zapewnia tej osobie uczestnictwo w grupie i jej akceptację. W przypadku różnych 
biologicznych powiązań jest on lub nie akceptowany jako członek grupy narodo-
wej. Ossowski wskazuje na to, że dziecko z mieszanego małżeństwa żydowsko-
niemieckiego w Niemczech przed wojną było zawsze uważane za Żyda, czyli 
wykluczane przez Niemców z niemieckiej wspólnoty narodowej. Natomiast poto-
mek mieszanego związku niemiecko-słowiańskiego był traktowany niezmiennie 
jako Niemiec. Można by domniemać, że „krew jednych narodów jest uważana 
za silniejszą czy dominującą, innych za słabszą i recesywną” (Ossowski, 1966). 
Na marginesie stwierdzić trzeba, że kwestia tożsamości i akceptacji w stosunku 
do potomstwa tego rodzaju związków nabiera w ostatnich dziesięcioleciach wy-
jątkowego znaczenia, gdyż w wyniku międzynarodowych migracji o wielorakim 
charakterze coraz częściej zdarzają się małżeństwa międzyetniczne. 

POTOMKOWIE ZWIąZKÓW MIĘDZyETNICZNyCH

W nasze myślenie w kategoriach ekskluzywności lub inkluzywności grupy 
ingeruje też inny czynnik o charakterze biologicznym, a mianowicie płeć rodzica 
(por. Beteile 200 ; Dumont 2004). Czasem decydujący o przynależności narodo-
wej jest narodowa przynależność ojca, czasem matki, co antropologowie opisują 
jako wyższy wkład matylinearnego lub patrylinearnego myślenia. Społeczeństwo 
polskie pod niektórymi względami wydaje się bardziej patrylinearne (np. zmiany 
nazwiska podczas zawierania małżeństwa), ale z drugiej strony wielki kult matki 
i macierzyństwa osłabia patrylinearność w myśleniu o stosunkach rodzinnych. 
Wyniki referowanego badania potwierdzają sugestię Ossowskiego, że dla uznania 
dziecka z mieszanego związku nie jest obojętna przynależność narodowa obcego 
etnicznie współmałżonka. Matka Polka nie zawsze zapewnia swemu dziecku pol-
skość. Znamienne jest, że na pytanie: „Czy można by uznać za Polaka wychowa-
ne u nas w kraju dziecko Polki z: Arabem, Anglikiem, Chińczykiem, Niemcem, 
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Murzynem, Słowakiem, Włochem, Żydem?” „Trudno powiedzieć” – odpowiada 
więcej osób niż na pytanie o posiadanie co najmniej jednego z rodziców narodo-
wości polskiej jako o kryterium polskości. Świadczy to o tym, że pytanie o przy-
należność narodową potomka mieszanego związku jest sprawą trudniejszą i mniej 
przemyślaną niż narodowe samookreślenie i jego zasady. Podkreślić też trzeba, 
że pytanie dotyczące narodowej klasyfikacji potomka międzyetnicznego związku 
ściśle specyfikuje sytuację takiego dziecka, oddzielając pochodzenie biologiczne 
od wszystkich kulturowych jego konsekwencji, gdyż matka jest w tym pytaniu 
zawsze Polką, a domniemywać można, że polska kultura, jak wskazują różne 
badania, jest silnie matrycentryczna – powszechnie przy wychowywaniu dzieci 
akcentuje się rolę matki w przekazie kulturowym, przeważającą wobec roli ojca. 
Ponadto – co jest również ważne – dziecko mieszanego związku miałoby być 
wychowane w Polsce, czyli w założeniu znałoby język, historię i kulturę kraju, 
żyłoby zgodnie z polskim obyczajem, w tym również religijnym, a także – co re-
spondenci mieli prawo przypuszczać – byłoby urodzone w Polsce, miało polskie 
obywatelstwo i z tych wszystkich względów czuło się Polakiem. Wszystkie wa-
runki polskości byłyby zatem spełnione; nacisk pada jedynie na postać ojca, który 
może być cudzoziemcem różnej narodowości i rasy. W analizie odpowiedzi na to 
pytanie liczyć się musimy z tym, że pojawienie się słowa „dziecko”, moralnie zo-
bowiązującego do życzliwego traktowania całej sytuacji, zmniejsza zapewne licz-
bę odrzuceń potomka takiej etnicznie/rasowo mieszanej pary z polskiej wspólnoty 
narodowej. Rozkład odpowiedzi jest tu identyczny – rangowe uporządkowanie 
zgadza się z odpowiedziami na pytanie, o którym powiem później, o klasyfikowa-
niu do wspólnoty rasowej. 

TRANSFUZJA KRWI POBRANA OD CUDZOZIEMCA

W referowanym badaniu szukaliśmy różnych sposobów dotarcia do przeko-
nań – tych jawnych i tych mniej uświadamianych – na temat źródeł bliskości 
(swojskości) i dystansu (poczucia obcości) w stosunkach między ludźmi. Jeśli 
rasizm wyraża się w dystansie wobec osoby odbieranej jako odmienna fizycznie, 
biologicznie, to należy odnaleźć te fragmenty rzeczywistości, w których owa bio-
logia relacji między jednostkami jest szczególnie intensywna. W badaniu „Polacy 
a inni” postawiliśmy naszych badanych wobec wyobrażonej sytuacji konieczno-
ści przyjęcia transfuzji krwi. Zadane zostało pytanie: „Gdyby musiał Pan(i) mieć 
transfuzję krwi, czy przyjął (przyjęła) by Pan(i) zdrową krew od: Araba, Anglika, 
Chińczyka, Niemca, Murzyna, Słowaka, Włocha, Żyda?”. W ten sposób mieli-
śmy zamiar dotrzeć do jeszcze innych aspektów emocji i uprzedzeń związanych 
z poziomem biologicznym odbioru różnic między ludźmi. Dotyczy to słowa krew, 
występującego w zbitkach słownych: „więzy krwi”, „moja krew”, „obca krew”, 
„zew krwi”, „przelewać za coś własną krew”, a termin już analizowany „pokre-
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wieństwo” – używany na określenie związków rodzinnych albo w przenośni ja-
kiejś innej bliskości: „pokrewieństwo duchowe”, a nawet technicznie: „pokre-
wieństwo pierwiastków” – wprowadza sferę wyobrażeń biologicznych w postaci 
najczystszej. W rasistowskich doktrynach mówi się na przykład o jednej kropli 
krwi, która kala, której to koncepcji Stanisław Ossowski widział element my-
ślenia magicznego. Zwrot „ktoś ma coś we krwi” oznacza, że ktoś jest z czymś 
nierozerwalnie związany. Można by mnożyć te zwroty językowe, którym słowo 
„krew” nadaje specyficzne konotacje. Trzeba też mieć w pamięci zasadę, że obec-
ność w języku jakiejś treści zwykle oznacza jej obecność w kulturze i myśleniu 
zbiorowości. W transfuzji krwi substancja z innego organizmu jest wprowadzona 
do naszego organizmu. Przełamane zostają bariery biologiczne w najbardziej ele-
mentarnym skojarzeniowo i najgłębszym poziomie między osobą dawcy i biorcy. 
Jednakże trzeba zauważyć, że sytuacja, gdy ktoś ma dostać transfuzję jest wyjąt-
kowa, wiąże się z zagrożeniem życia, co odbiera siłę wymowy wypowiedziom 
akceptującym transfuzję jako wskaźnikowi mniejszego dystansu. Dlatego nie 
wypowiedzi akceptujące, ale odrzucające deklaratywnie przyjęcia transfuzji krwi 
od osoby innego narodu czy rasy traktowane być powinny jako silny wskaźnik 
dystansu. Rozkład odpowiedzi wyglądał następująco w porządku rangowym: Mu-
rzyn (transfuzję krwi odrzuciłoby 26% badanych), Żyd (23%), Chińczyk (22%), 
Arab (21%), Niemiec (14%), Włoch (9%), Anglik (9%), Słowak (8%). W pozy-
cji najbardziej dystansowanej znaleźli się „Murzyni”, a więc grupa określona nie 
tyle kategorią narodową, ale raczej rasowo-geograficzną. Wobec nich nieodmien-
nie, we wszystkich pytaniach odpowiedzi wskazują na szczególnie silny dystans 
i poczucie obcości. Grupy odbierane i postrzegane przede wszystkim w katego-
riach różnic biologicznych (rasowych) są w pozycji najbardziej dystansowanych. 
Murzyn zajmuje, jak wszędzie, czołowe miejsce, Arab, Chińczyk i Żyd zajmują 
w rangowym układzie miejsce podobne (różnice wahały się wokół jednego punk-
tu procentowego i mieściły się w granicach błędu). Do grup rzadziej odbieranych 
jako obce należą narody europejskie, choć Niemiec zajmuje pozycję gorszą od 
innych wymienionych narodów europejskich. Może to świadczyć w tej postawie 
o kompetencji pozabiologicznej (związanej ze stereotypami i doświadczeniem hi-
storycznym).

Należy podkreślić, że brane pod uwagę redakcje na sformułowane pytania, od-
wołujące się do różnych aspektów myślenia o dystansie w kategoriach biologicz-
nych pozostają ze sobą w statystycznym związku. Analizy statystyczne wskazują, 
że postawy, które się przejawiają w odpowiedziach na wszystkie dotąd analizowa-
ne pytania, pozostają ze sobą w związku. 

Spośród badanych, którzy odpowiedzieli, że bardzo ważne lub raczej waż-
ne dla uznania osoby za Polaka jest posiadanie conajmniej jednego z rodziców 
narodowości polskiej, część zakłada, że obydwoje rodzice muszą być Polakami 
– na co wskazuje obecność w naszej próbie pewnej liczby osób, które dziecka 
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Polki i cudzoziemca, obojętnie jakiej byłby narodowości i rasy, nie uznałoby za 
Polaka. 

Odpowiedzi na wszystkie analizowane pytania wskazują na znaczną wagę 
przywiązywaną do czynnika biologicznego, genetycznego czy genealogicznego 
w świadomości przeciętnego Polaka jako czynnika wyodrębnienia wspólnoty na-
rodowej.

WEJŚCIE CUDZOZIEMCA W POLSKą RODZINĘ

Jeszcze inny aspekt biologicznej kontynuacji badaliśmy pytając o „wejście 
w polską rodzinę” jako o konieczny warunek, który miałby spełnić cudzoziemiec, 
by mógł być uznany za Polaka. „Wejście w polską rodzinę” nie może być wpraw-
dzie rozumiane jako biologiczne przekształcenie się w Polaka, ale fakt taki kojarzy 
się z małżeństwem które zakłada fizyczny związek z osobą narodowości polskiej, 
oraz, w dalszej perspektywie, posiadanie wspólnych dzieci. W sumie stwarza to 
najintymniejszą więź, i uczuciową i biologiczną. Ponad jedna trzecia (34%) ba-
danych stwierdziło, że wejście w polską rodzinę to konieczny warunek przyjęcia 
cudzoziemca do wspólnoty Polaków, przy czym rozrzut w społeczeństwie od-
powiedzi na to pytanie ma charakter dość równomierny. Nie można prześledzić 
związku odpowiedzi na to pytanie z podstawowymi cechami statusu społecznego. 
Jedynie kobiety nieco częściej wskazują na to kryterium (różnica między płciami 
nie przekracza jednak 4 punktów procentowych). Odpowiedzi na to pytanie także 
są uwikłane w sferę pozabiologiczną, gdyż wejście w polską rodzinę może ozna-
czać także przyjęcie polskich obyczajów, akceptację polskich norm życia, znajo-
mość języka. Jeśli wskazuje się na konieczność spełnienia takiego warunku aby 
się stać Polakiem, oznaczałoby to, że ponad jedna trzecia polskiego społeczeństwa 
nie odrzucała w rodzinie cudzoziemca nieokreślonego rasowo i narodowo. Trzeba 
zarazem przypuścić, że słowo „cudzoziemiec” niekoniecznie kojarzy się z cudzo-
ziemcem odmiennym fizycznie, choć pewien stopień dystansu wchodzi w grę bez 
względu na jego cechy.

DySTANS WOBEC CUDZOZIEMCA O INNyM KOLORZE SKÓRy

Niektóre z pytań, które w badaniu „Polacy a inni” sformułowaliśmy, żeby do-
trzeć do przekonań i postaw badanych wobec odmienności rasowej miały dość 
bezpośredni charakter. Były sformułowane bez „drugiego piętra”, sięgając po 
prostu do uświadomionych i poddanych refleksji przekonań respondentów. Za-
kładaliśmy zatem, że taka refleksja istnieje lub że ją można wywołać, a ponadto, 
że są to tematy, o których z badanymi można rozmawiać, gdyż nie są obłożone 
żadnym kulturowym tabu. O wadze przywiązywanej do czynnika biologicznego 
(rasowego) informują nas odpowiedzi na pytanie ustalające czy za Polaka można 
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byłoby uznać cudzoziemca o innym kolorze skóry, gdyby spełnił on wszystkie 
pozostałe wymienione warunki polskości: gdyby miał polskie obywatelstwo, czuł 
się Polakiem, znał język i kulturę polską itd. (z wyjątkiem urodzenia się w Pol-
sce). W roku 1990 18% badanych uważało to za niemożliwe, czyli nie wyobrażało 
sobie kolorowego Polaka, zaś 70% badanych dopuszczało taką możliwość. Jeśli 
weźmiemy pod uwagę udział 21% badanych, którzy odrzuciliby z polskiej wspól-
noty narodowej dziecko Polki i Murzyna (taka kombinacja rodziców jest najmniej 
korzystna dla uznania polskiej tożsamości dziecka) lub 18% tych, którzy żadnego 
kolorowego cudzoziemca nie uznaliby za Polaka, to wyodrębnimy około jedną 
piątą polskiego społeczeństwa, która jest nastawiona dość ekskluzywistycznie do 
zasięgu własnej zbiorowości, zwłaszcza jeśli chodzi o przenikanie do niej cudzo-
ziemców odmiennych fizycznie, klasyfikowanych do innych ras. Zatem czynnik 
biologiczny ograniczony do odmienności rasowej jest zdecydowanie ważny dla 
20% Polaków. Wśród respondentów 11% stwierdziło, że w żadnym wypadku, pod 
żadnym warunkiem (żadnego) cudzoziemca nie uznaliby za Polaka, co może su-
gerować biologiczne podstawy uznawania przynależności narodowej, a w każdym 
razie do narodu polskiego. W sumie biorąc pod uwagę rezultaty analizowanych 
dotąd pytań, że predestynująca cecha jaką jest związek biologiczny z narodem 
polskim jest uznawana przez znaczną część polskiego społeczeństwa za istotny 
składnik polskości. Więź narodowa jest więc w poważnym stopniu oparta na pod-
stawowych predestynowanych postawach, co zbiorowość etniczną jaką jest naród 
polski czyni raczej plemieniem niż zbiorowością kulturowo-polityczną. Równo-
cześnie dystans wobec innych narodów i grup rasowych wskazuje na ogromne 
różnicowanie poczucia biologicznej odrębności.

MAŁŻEŃSTWO JAKO ZWIąZEK PARABIOLOGICZNy

Jeszcze innym pomysłem w badaniu stosunku do przedstawicieli innej zbioro-
wości, w którym wyraża się w jakimś stopniu element biologiczny jest stosunek 
do endogamii i jej przekraczania. Tam, gdzie grupy endogamiczne (lub względnie 
endogamiczne) dzielą dostrzegane i jakoś waloryzowane różnice rasowe (fizycz-
ne), zwykle to właśnie one stają się zasadniczym emblematem odmienności. Od 
czasów Emory S. Bogardusa (1925) uznaje się akceptację małżeństwa z przedsta-
wicielem danej grupy za bardzo mocny wskaźnik braku dystansu wobec tej grupy. 
W naszym badaniu „Polacy a inni” odwołaliśmy się też do tego wątku, zatrącają-
cego o różnice biologiczne. Zdecydowaliśmy się jednak na pewne zmiany w pier-
wowzorze pytania Bogardusa; przetworzona została sytuacja, którą dawał do roz-
ważenia swoim badanym Bogardus. Nie pytaliśmy o zgodę na małżeństwo córki, 
ale o mniej drażliwą sytuację porady, jakiej przyjacielowi udzieliłby w takiej spra-
wie rozmówca. Pytanie brzmiało: „Gdy ktoś zaprzyjaźniony z Panem(ią) chciałby 
zawrzeć związek małżeński z Arabem, Chińczykiem, Murzynem, Żydem, to czy: 
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1) odradzałby Pan mu to, 2) nie odradzałby Pan, 3) trudno powiedzieć. Wyniki 
okazała się znowu wskazywać na wagę tych samych etniczno-rasowych dystan-
sów. Rangowanie od najczęstszych do najmniej częstych odrzuceń wygląda nastę-
pująco: 48% badanych odradzałoby zawarcie związku małżeńskiego z Murzynem 
lub z Arabem, 42% z Chińczykiem, 40% z Żydem.

Najczęściej małżeństwo takie odradzaliby respondenci z wykształceniem wyż-
szym, natomiast osoby z nieukończonym wyższym lub maturalnym akceptują naj-
częściej małżeństwa mieszane z każdym z wymienionych cudzoziemców. Inter-
weniować tu może świadomość trudności życiowych, na które takie małżeństwo 
mogłoby natrafić w naszym społeczeństwie. Ciekawe jest porównanie przypadku 
Żyda z jednej strony i Murzyna, Chińczyka i Araba z drugiej. Żyd kojarzy się 
z członkiem etnicznej mniejszości, a nie osobnego państwa, więc jak respondenci 
mogli zakładać, jest bliski kulturowo. Zapewne więc w tym przypadku przewa-
żały nad rasowymi względy kulturowe i społeczne, gdyż, jak to zostanie wkrótce 
ukazane, blisko połowa badanych uznała, że Żyd nie należy do tej samej rasy co 
Polacy.

RÓŻNE SyTUACJE KONTAKTU

Jednym ze wskaźników dystansu jest też gotowość do różnego typu kontaktów 
z inną grupą (Nowicka 1990b; Nowicka 1998). Zatem badanie takiej gotowości 
kontaktów z przedstawicielami grup odbieranych jako odmienne rasowo (należą-
ce do innej rasy niż własna – polska – grupa narodowa) może być traktowane jako 
wskaźnik określonego poziomu poczucia bliskości lub obcości wobec tej grupy. 
Poleciliśmy naszym badanym wyobrazić sobie sytuację różnego typu kontaktu 
z cudzoziemcem, który jest szczególnie psychologicznie „odległy”, społecznie 
„obcy”, do którego jest w społeczeństwie polskim największy dystans. Pytaliśmy 
więc expressis verbis o kontakt z cudzoziemcem o innym kolorze skóry (|Merton 
1982; Nowicka 1990a; Nowicka 1996; Nowicka,Łodziński 2001)

Wśród różnego typu kontaktów najbardziej odrzucane okazało się korzystanie 
z pomocy lekarza odmiennego rasowo, („o innym kolorze skóry”), 16% badanych 
wyraziło niechęć. Trzeba się liczyć, obok uwzględnienia elementu odmienności 
fizycznej, także z wpływem niskiej oceny poziomu cywilizacyjnego kraju pocho-
dzenia takiego lekarza, a więc domniemania jego mniejszej kompetencji zawo-
dowej. Znacznie mniejszy odsetek badanych odrzucało możliwość udania się na 
spacer z dzieckiem o innym kolorze skóry lub zabawę z nim własnych dzieci, 
choć w każdym przypadku mieliśmy i takich respondentów. Jeszcze inna sytuacja 
stwarza bliskość fizyczna i zarazem kontakt anonimowy – podróżowanie publicz-
nymi środkami transportu. Przebywając w bezpośredniej bliskości przestrzennej 
w pociągu 76% badanych przypuszczało, że w takiej sytuacji czuliby się raczej 
normalnie, zaś nieswojo (nieprzyjemnie) czułoby się 16% badanych. 
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Interesująca też może być akceptacja lub odrzucenie cudzoziemca o innym 
kolorze skóry w różnych stałych relacjach. Rola kolegi z pracy lub sąsiada jest 
nie do zaakceptowania dla niektórych: 12% badanych odpowiada, że woleliby 
nie mieć kolorowego cudzoziemca jak kolegi w pracy lub sąsiada, a 15%, że nie 
chcieliby mieć kolorowego przyjaciela. Inaczej wyglądają odpowiedzi dotyczące 
przyjęcia kolorowego cudzoziemca do rodziny. W tym przypadku niechęć rośnie, 
a odpowiedzi wyraźnie się polaryzują; połowa badanych wolałaby uniknąć sytua-
cji posiadania kolorowego w rodzinie (na przykład zięcia), a 42% odpowiada, że 
nie mieliby nic przeciwko temu.

Można więc uznać, że trafne jest stworzenie kategorii „obcych skrajnych”, 
wobec których dystans społeczny jest wyjątkowo duży i opiera się bez wątpienia 
w znacznym stopniu na odmienności fizycznej, czasem skrótowo określanej jako 
„kolor skóry”. Mimo to niechęć do kontaktu uogólnionego jest stosunkowo mało 
rozpowszechniona w przypadku cudzoziemca (bez wskazania na jego kolor skó-
ry): 6% respondentów odpowiada, że nie chcieliby przyjazdu cudzoziemców do 
Polski, zaś w pytaniu o wizyty cudzoziemców „kolorowych” odsetek zdecydowa-
nie odpowiedzi negatywnych rośnie do 16% (czyli o 10 punktów procentowych). 
We wszystkich pytaniach, w których pytamy o dystans wobec cudzoziemca na-
rodowości wiązanej z tą samą rasą, do której należą Polacy z analogicznymi po-
stawami wobec cudzoziemca o innym kolorze skóry, nieodmiennie ten drugi jest 
w gorszej sytuacji. 

Odmienność fizyczna ojca, czyli jego przynależność rasowa ma tu pewne zna-
czenie. 

Tę samą tendencję także pytania, które dotyczyły gotowości respondentów 
do akceptacji jako Polaka osoby o innym kolorze skóry. Odsetek respondentów, 
którzy wskazują na odpowiedź „nigdy nie może zostać Polakiem” wyraźnie jest 
związana z cechą biologiczną – różnicą rasową. 

WsPÓlnoTA RAsoWA

W naszym badaniu „Polacy a inni” odwołaliśmy się do pewnego pomysłu kla-
syfikacyjnego. Postawiliśmy naszych badanych wobec konieczności rozstrzyg-
nięcia, czy poszczególne wskazane narody należą czy nie należą do tej samej rasy 
co Polacy. Słowo „rasa” było w pytaniu użyte expressis verbis i miało wywołać 
skojarzenia znaczeniowe z określonymi wskazanymi grupami. Najbardziej ogólny 
charakter miało pytanie: „Na świecie żyją ludzie różnych ras. Jak Pan(i) sądzi, czy 
do tej samej rasy co Polacy należą Arabowie, Anglicy, Chińczycy, Niemcy, Mu-
rzyni, Słowacy, Włosi i Żydzi?” zakładaliśmy, że jednym z kryteriów postrzeganej 
i odczuwanej obcości jest kryterium biologiczne. Odnosi się ono z jednej strony 
do kompleksu cech fizycznych, określających ludzką fizjonomię, realnie postrze-
ganych i odnotowywanych jako obce, z drugiej strony do tych cech, których ist-



138 Ewa Nowicka

nienie jest tylko domniemane, niepodlegające bezpośredniej obserwacji i wiązane 
z tym, co bywa określane jako „biologiczna natura”. Sądzę, że termin „rasa”, „ra-
sowa wspólnota” czy „rasowa obcość” pojmowane są w świadomości społecznej 
w taki właśnie kompleksowy i wielopoziomowy sposób. W odpowiedzi na pyta-
nie o kwalifikowanie różnych zbiorowości do tej samej rasy co Polacy miało się 
ujawnić funkcjonowanie samego terminu „rasa”. Chcieliśmy się dowiedzieć, jak 
w świadomości społeczeństwa polskiego zarysowuje się wspólnota rasowa, do 
której należą Polacy i inne zbiorowości etniczne. Analizując odpowiedzi na to py-
tanie, możemy je uporządkować według skali, na jednym krańcu której lokują się 
ci respondenci, dla których wspólnota rasowa, do jakiej należą Polacy jest zbio-
rowością bardzo szeroką, zaś na drugim ci, dla których Polacy stanowią odrębną 
zbiorowość rasową. Dla tych ostatnich wspólnota rasowa, do której Polacy należą, 
nie obejmuje żadnej z ośmiu etnicznych grup i ras, o które pytaliśmy w naszym 
sondażu. Po środku skali w różnych jej punktach mieszczą się ci, którzy tę wspól-
notę rasową rozumieją węziej lub szerzej, zaliczając do rasowej wspólnoty razem 
z Polakami inne podane zbiorowości. Pytanie to miało też drugą funkcję: ustalenie 
dystansu jaki społeczeństwo polskie odczuwa wobec wskazanych zbiorowości et-
nicznych. Zakładaliśmy przy tym, że zaliczenie jakiejś innej grupy do wspólnoty 
rasowej, do której należą Polacy jest świadectwem mniejszego dystansu niż wy-
kluczenie tejże zbiorowości z takiej wspólnoty. W ten sposób ustalić można nie 
tyle stopień dystansu odczuwanego wobec innych grup narodowych i rasowych, 
ile społeczny zasięg odczuwanej wspólnoty rasowej, co interpretowaliśmy jako 
wskaźnik istnienia dystansu. Zarazem trzeba się liczyć z obecnością pewnego 
typu postaw wobec badanego zjawiska. Przypomnieć trzeba, że przeciwnicy ra-
sizmu często samo pojęcie rasy uważają za obciążone rasizmem, dlatego niechęć 
Polaków do klasyfikowania różnych narodów jako rasowo odmiennych można 
interpretować w kategoriach odrzucenia samej procedury ustalania granic między 
kategoriami ludzi przy użyciu tego ideologicznie obciążonego pojęcia. Trzeba się 
z tym liczyć, że część respondentów w ogóle nie akceptowała użycia pojęcia rasy 
w odniesieniu do ludzi.

Żydzi stanowią przypadek zbiorowości, do której dystans jest znaczny mimo 
zażyłości wielowiekowej. W skali społecznej postawy Polaków mają wyraźnie 
charakter ambiwalentny, co wyraża się w ścisłej dychotomizacji poglądów na 
przynależność tej grupy do wspólnoty rasowej. Ciekawy efekt daje porównanie 
pozycji rangowej Żydów i Arabów, którzy ze względu na wskaźniki antropolo-
giczne powinni być traktowani podobnie. Tymczasem grupa badanych odrzucają-
cych Araba ze wspólnoty rasowej jest o 33 punkty procentowe większa niż grupa 
odrzucających Żyda3. Podobnie mniejsza jest o 32 punkty procentowe zbioro-

3 Przypadek Żyda jest szczególnie złożony, gdyż określenie to odnosi się albo do grupy etnicz-
nej (wyjątkowo fizycznie zróżnicowanej) albo do grupy religijnej. Tu jestem zmuszona pominąć te 
kwestie).
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wość osób akceptujących wspólnotę rasową Polaków z Arabem od zbiorowości 
akceptujących taką wspólnotę z Żydem. Te różnice wiązać można nie z jakimś 
osobliwym pojmowaniem rasy, ale z faktem, że analizowane obecnie pytanie mie-
rzy w gruncie rzeczy dystans rozumiany bardzo ogólnie z włączeniem zarówno 
czynnika społecznego, kulturowego, jak i spostrzegania odmienności fizycznej. 
Porównanie pozycji Żyda i Araba pozwala też dowieść, jak bardzo odczuwanie 
odmienności fizycznej jest zbudowane na uogólnionym stereotypie, a w jak nie-
wielkim stopniu oparte jest na dosłownie rozumianej sferze spostrzeżeniowej. 
Różnice fizyczne między ludźmi są postrzegane jako duże lub małe z powodów 
społecznych, a nie jakiejś skali obserwacyjnie intersubiektywnej. W świadomości 
potocznej znacznie częściej obecny jest Żyd niż Arab, co wiąże się z trwałym 
miejscem tego ostatniego w społeczeństwie polskim.

Z drugiej strony interesujące jest bliższe przyjrzenie się pozycji Włocha, gdyż 
wskazuje na interwencję rozmaitych elementów stosunku do cech pozabiologicz-
nych w procedurze odruchowego (bo o taką w przeprowadzeniu badania mogła 
chodzić) zaliczania do wspólnoty rasowej różnych narodowości. Fakt, że Włosi 
spośród wymienionych narodów europejskich (jeśli wykluczać Żydów z tej gru-
py) są klasyfikowani przez największą liczbę badanych jako rasowo odmienni, 
świadczyć może o zwróceniu uwagi na elementy fizjonomii. Niewątpliwie przy 
zaliczeniu lub nie zaliczeniu każdej z wymienionych zbiorowości do wspólnej 
z Polakami rasy interweniują rozmaite elementy świadomości i doświadczenia. 
Wizerunek fizjonomii typowego przedstawiciela danej grupy, wyobrażenia o jego 
cechach kulturowych, a także niechęć czy sympatia urobione na podstawach hi-
storycznego doświadczenia, w sumie składają się na obraz obcego. Z pewnoś-
cią wchodziła w grę prosta obserwacja fizjonomii, gdyż Niemcy są częściej od 
Włochów zaliczani do tej samej rasy i są pod tym względem na bardzo podobnej 
pozycji co Anglicy. Elementy negatywnego stereotypu dają efekt pewnej ambiwa-
lencji w postawach, stąd pozycja rangowa Niemców w odpowiedzi na to pytanie 
jest podobna. Porównanie Anglika i Niemca do Słowaka, z których to Słowak 
jest częściej przedstawiany jako identyczny rasowo. Potwierdza to udział poza-
biologicznych elementów dystansu w ustalaniu stosunku do wspólnoty rasowej. 
Pamiętajmy jeszcze o pewnych metodologicznych zabiegach: możliwości odpo-
wiedzi były tylko trzy od raczej tak do raczej nie – nie badamy skali, ale rozpo-
wszechnienie postawy. 

Natomiast zastanowienie budzą odpowiedzi zaliczające do tej samej rasy co 
Polacy Murzynów – 6% badanych i Chińczyków – 7% badanych i odpowiedzi 
tych wahających się – 5%. Zatem w przypadku „Murzyna” 11%, a w przypad-
ku „Chińczyka” 12% badanych nie odrzuca całkowicie ich przynależności do tej 
samej rasy co Polacy. Może tu chodzić o jedną z trzech poniższych interpretacji, 
bo nie możemy zakładać, że aż 11 lub 12% badanych nigdy nie widziało Mu-
rzyna czy Chińczyka, choćby na filmie czy ilustracji w prasie. Pierwsza inter-
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pretacja mówi o braku rozumienia słowa „rasa”. Możliwe jest takie rozumienie 
pojęcia rasy, w którym element pozabiologiczny dominuje nad biologicznym, lub 
posiada silną komponentę pozabiologiczną tak, że komponenta biologiczna staje 
się nieistotna. Poza tym, można się odwoływać do ponad rasowego podobień-
stwa i wspólnoty gatunkowej. W tym ostatnim przypadku rasa jest utożsamiana 
z pojęciem rodzaju czy gatunku ludzkiego. Można byłoby wtedy mówić o jednej 
rasie ludzkiej, a nie o rasach ludzkich. Jednak w zadanym pytaniu została poda-
na informacja, że na świecie żyją różne rasy. Godne przytoczenia jest społeczne 
zróżnicowanie odpowiedzi na analizowane pytanie. W zasadzie z wykształceniem 
rośnie akceptacja części grup jako należących do tej samej rasy co Polacy, choć 
związki statystyczne są tu bardziej skomplikowane. Wraz ze wzrostem pozycji 
społeczno-zawodowej wzrasta liczba wypowiedzi wykluczających Murzyna ze 
wspólnoty rasowej z Polakiem i maleje liczba wypowiedzi kwalifikujących go do 
tej wspólnoty. 

WyŻSZOŚĆ I NIŻSZOŚĆ RAS

Jednym z klasycznych i definicyjnych wskaźników postaw rasistowskich jest 
przekonanie o niższości i wyższości ras. Zostało zatem zadane pytanie, które mia-
ło uchwycić opinie na ten temat kursujące w Polsce: „Czy sądzi Pan(i), że na 
świecie są rasy lepsze i gorsze?” 15% respondentów wybrało odpowiedź „tak”, 68 
zdecydowało się na odpowiedź „nie”, a 17% nie miało zdania. Dla tych ostatnich 
kwestia oceny takiej kwestii jest trudna, być może dlatego, że problem ten jest 
odległy, a pytania takiego nigdy nie stawiali sobie. 15% populacji w 1988 roku, 
a więc tuż przed rozpoczęciem wielkich zmian ustrojowych w Polsce byli to rasi-
ści, ludzie wprost wyrażający pogląd rasistowski. Możemy domyślać się, że wśród 
pozostałych 85% badanych ukryli się też rasiści, gdyż nie docieramy do tych, któ-
rzy rasizm chcieli ukryć, zdając sobie sprawę, że jest on niepoprawny politycznie, 
„nieelegancki”, „nietwarzowy”. Tym razem odpowiedzi różnicują się wyraźnie 
według podstawowych zmiennych metryczkowych. Częstość przekonania o nie-
równości ras rośnie z wiekiem, trochę więcej kobiet podkreśla nierówność ras, 
a – czego można było się spodziewać, wraz z wykształceniem w zasadzie maleje, 
choć – trzeba to podkreślić – natomiast najbardziej otwarte są osoby z wykształ-
ceniem niepełnym wyższym i pomaturalnym (co się powtarza we wszystkich py-
taniach). Wśród osób niepracujących 20 punktów procentowych mniej wyraża 
pogląd rasistowski wśród studentów i uczniów w porównaniu z gospodyniami do-
mowymi, rencistami i emerytami. Ciekawe też, że znacznie częściej rasistowskie 
poglądy wyraża robotnik niewykwalifikowany (26,6%) badanych w porównaniu 
z rolnikiem indywidualnym (20% badanych). Postaw rasistowskich nie różnicuje 
natomiast zróżnicowanie miasto – wieś. 
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POGLąDy „CZOŁÓWKI POLSKICH RASISTÓW”

Następnie dalszemu badaniu poddaliśmy tylko tych respondentów (czyli 15% 
próby), którzy stwierdzili, że są na świecie rasy lepsze i gorsze, a więc wyrazi-
li pogląd rasistowski. Mieli oni wymienić rasy gorsze i uzasadnić swój pogląd. 
Najczęściej wymieniani byli „Murzyni” (57,7% tej kategorii), potem „Arabo-
wie” 15,7%, Żydzi 4,4%, Chińczycy 4,4%, Ukraińcy 2,2%, Indianie 2,2%, Mu-
laci 1,5%, Rosjanie 1,5%, Cyganie, Polacy i rasa nordycka (po jednej osobie). 
Explicite „rasę białą” jako lepszą wymienia 2,9% badanych rasistów. Ponieważ 
wymieniane były zarówno grupy rasowe jak i etniczne, można przypuszczać, że 
przez osobną rasę rozumiane były inne niż biologiczne jednostki – raczej etniczne 
niż biologiczne. Tu pojawia się jedna z poważniejszych trudności w ilościowych 
(sondażowych) badaniach nad rasizmem: nie wiemy, czy osoby, które o Rosja-
nach, Polakach, Ukraińcach mówią jako o osobnych rasach zakładają, że zbioro-
wości te różnią się nie tylko kulturowo, ale także pod względem cech fizycznych. 
Układ rangowy pojawiania się ras gorszych daje obraz społecznego zasięgu dy-
stansu wobec osób expressis verbis uznanych za należące do odmiennych ras i do 
ras gorszych czyli niższych. Charakterystyczne dla odpowiedzi uzasadniających 
jest to, że „gorszość i lepszość” ras stosunkowo rzadko jest wiązana z cechami 
biologicznymi czy dziedzicznymi, ale raczej z cechami kulturowymi, charaktero-
logicznymi. Moje doświadczenia z rasizmem amerykańskim wskazują na głęboką 
różnicę między polskim i tamtym rasizmem. W polskim rasizmie dominuje ele-
ment niższości cywilizacyjnej, zaś w amerykańskim cechy biologiczne. W społe-
czeństwie amerykańskim miał szansę rozwinąć się złożony stereotyp „Murzyna” 
dzięki wielowiekowym kontaktom międzyetnicznymi.

Gdy polskich rasistów pytaliśmy o uzasadnienie swojej opinii o istnieniu ras 
wyższych i niższych, częściej wskazywali na niedorozwój gospodarczy, fatalne 
skutki kolonializmu, pogardy ze strony innych narodów niż na czysto biologiczne 
przyczyny. Znamienna też była odpowiedź jednego z badanych podczas pilotażu, 
który częściowo przeprowadziłam osobiście. Otóż na pytanie o to, czy poszedłby 
do parku z dzieckiem o innym kolorze skóry, odpowiedział mężczyzna z wyższym 
wykształceniem ekonomicznym: „Tak, poszedłbym, bo dziecko niczemu nie win-
ne”. Ten sam respondent stwierdził w pewnym momencie odpowiadania na pyta-
nia ankiety, że otwarcie musi stwierdzić, że jest rasistą, a nóż mu się w kieszeni 
otwiera, gdy widzi młodą Polkę za rękę z Arabem czy Murzynem. 

POPRAWNOŚĆ POLITyCZNA, UPRZEJMOŚĆ I EMPATIA

Na koniec chcę przedstawić pewną propozycję metodologiczną badania 
rasizmu; dotyczy ona przede wszystkim tej strony badania, które docierać ma 
do doświadczeń osób, które są przedmiotem postaw rasistowskich. Nie będzie 
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niestosownością stwierdzenie, że dobre wychowanie, grzeczność, uprzejmość 
i empatia są poważną przeszkodą w badaniach nad rasizmem, a w każdym razie 
nad postawami rasistowskimi w ich odbiorze przez ofiary rasizmu. Właściwie 
niemożliwe okazuje się takie zadanie pytania, które byłoby obojętne, które nie 
sugerowałoby tego, że chcemy usłyszeć coś na temat reakcji powiedzmy Pola-
ków na kolor skóry, kształt włosów, rysy twarzy rozmówcy, które by nie było 
niegrzeczne, niedelikatne, niestosowne. Jest tak dlatego, że i badacz i badany 
doskonale wiedzą, że określone postawy, nawet jeśli nie są częste, zdarzają się 
i że dotyczą bardzo prywatnych i bardzo bolesnych odczuć. Właściwie nie na-
leżałoby tej kwestii w wywiadzie poruszać, ale nawet wtedy Kameruńczyk czy 
Nigeryjczyk, do którego zwraca się badacz4, wie doskonale, że jest przedmiotem 
zainteresowania głównie dlatego, że pochodzi z odległego i kraju i dlatego, że 
jest tak bardzo inny, w tym również fizycznie. Można zaryzykować twierdzenie, 
że samo przeprowadzenie badania jest świadectwem rasizmu, a może nawet jego 
przejawem. Empatia powinna nas powstrzymać przed pytaniem człowieka, który 
był pobity na dworcu kolejowym, ile razy ktoś go uderzył w twarz, a ile razy 
w brzuch, a człowieka, który został obrażony, jakich słów w tym celu użyto. Ig-
norowanie tego aspektu nie tylko ujawnia, ale czyni bezwstydnymi nasze badania 
jako przejaw władzy. 

Wywiad, który koniecznym czyni zetknięcie face-to-face szczególnie intensy-
fikuje wskazane zjawiska. Jednak również w badaniu o charakterze sondażowym 
element ten się pojawia. Najbardziej wyzbytym osobistego kontaktu między ba-
daczem i badanym jest sondaż przeprowadzony techniką audytoryjną. Byłoby to 
najbezpieczniejsze rozwiązanie, gdyby badanych przy zastosowaniu tej techniki 
nie trzeba było wyselekcjonować i zebrać; to technicznie byłoby konieczne i to 
w jakiejś mierze ujawniłoby i stawiałoby pomiędzy badanymi i zamierzeniami 
badacza (oraz nim samym) rzeczywistość rasistowską jako założoną, uobecnioną. 
Forma zadawanych pytań budzić musi też te same wątpliwości, które się pojawia-
ją w badaniu jakościowym przy zastosowaniu wywiadu swobodnego. 

Sądzę, że jedynym metodologicznie najcelniejszym i moralnie najczystszym 
jest badanie zaangażowane. Antropolog czy socjolog zaangażowany pojawia się, 
według tej koncepcji – tak samo w badaniu jakościowym, jak i sondażowym – jako 
działacz, zwolennik określonej idei, systemu wartości, osoba pragnąca zmieniać 
świat, a nie tylko go poznawać. Wymagałoby to od badacza ujawnienia wobec 
badanego celu swojego badania i stwierdzenia, że jest on sam przekonany o tym, 
że rasizm istnieje, że jest złem i że trzeba z tym złem walczyć, a przedsięwzięte 
badanie jest elementem tej walki. Ideą ożywiającą badacza i – w założeniu – także 

4 Można też badaniem objąć osoby blisko związane z ofiarami lub potencjalnymi rasizmu; będą 
to np. współmałżonkowie lub członkowie rodzin. Nie mam wrażenia, aby tego rodzaju badanie 
zmniejszało drażliwość pytań.
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badanych jest walka z rasizmem. Tego typu badanie pozwala (co więcej: tylko 
ono pozwala) na uniknięcie relacji dominacji i podporządkowania w stosunkach 
badacz-badany, pozwala wyrównać tę relację, a nawet, w pewnym stopniu, ją od-
wrócić. To badacz jako działacz, osoba kierująca się nie tylko szkiełkiem i okiem, 
ale pewną hierarchią wartości i ideologią staję się narzędziem w rękach badanego. 
Czy badanie takie dociera najgłębiej do rzeczywistości, o zgłębienie której nam 
chodzi, to sprawa godna szerszej dyskusji. Antropolog stara się uniknąć tego ra-
dykalnego, tu proponowanego rozwiązania, starając się w ciągu długotrwałego 
abdania skracać dystans między badaczem i badanymi, prowadzić długofalową 
obserwację w środowisku badanym. Wszystkie te zabiegi są trafne, ale w tym 
ostatecznym momencie, w którym dochodzi do rozmowy bezpośrednio na zadany 
temat, postawa zaanważowania wydaje się niezbędna. 
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